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MESTO    HA N D L O V Á 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2021/3004/2714-2                                                                                           Handlová, 29.09.2021   

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

 

 
Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

______________________________ 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby 

 

 

                                                                

S T A V E B N É       P O V O L E N I E 

 
Žiadateľ:  IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina, podal  

dňa: 27.04.2021, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného 

STL plynovodu", na pozemku parcelné číslo  reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188,         

v katastrálnom území Handlová. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: „Prízemné veľkoplošné 

obchodné centrum Handlová (OC H)“ bolo vydané mestom Handlová dňa 18.09.2020, pod číslom SÚ 

2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020. Projektová dokumentácia stavby  rieši 

prekládku verejného distribučného STL plynovodu.           

            Mesto Handlová, ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci 

prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov,  preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  podľa §§       

39a ods.4, 62 a 63 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nesk. predpisov 

a na základe tohoto posúdenia, ústneho pojednávania konaného dňa  03.08.2021 a po doplnení podania  takto  

rozhodlo: 

 

stavba:         Prekládka verejného STL  plynovodu  

                     Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra 

 

(ďalej len „ stavba “) 

stavebník:     IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o.  

adresa:          Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina    

IČO:              36 411 080 

 (ďalej len „ stavebník “) 

 

 predmetom navrhovanej stavby je prekládka verejného distribučného STL plynovodu pre prípravu 

územia  výstavby Obchodného centra Handlová. Navrhované predĺženie verejného STL plynovodu 

HDPE100 DN150 - d 160x9.1mm - PN 10 v dĺžke 166,20m, tlak 380 kPa. Trasa navrhnutého STL 

plynovodu je navrhnutá z časti pod miestnou komunikáciou, pod chodníkom a z časti v zelenom 

páse.   

  

 navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným 

mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta 

Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná 

časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou 

od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008. 

 

 Účastníci konania:  

1/    IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina    
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2/    Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

3/    SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

4/    Vlastníci susedných stavieb a pozemkov – verejnou vyhláškou 

 

 Podľa projektovej dokumentácie spracovanej KACC, s.r.o., 831 51 Bratislava, Kadnárova 2529/44,  

a overenej:  oprávnenou osobou Štefan Koczó, číslo osv. 4129*TSP*A2;  

  

na pozemkoch parcelné číslo reg. C KN  4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188, v katastrálnom 

území Handlová  sa podľa §§ 39, 66 stavebného zákona 

  

P O V O Ľ U J E. 
 

Pre umiestnenie a uskutočnenie  navrhovanej  stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Stavba prekládky plynovodu bude tvoriť infraštruktúru pre pripravovanú výstavbu objektu: Prízemné 

veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OCH), ktorá bude umiestnená a realizovaná v súlade s 

Územným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaného mestom Handlová dňa 18.09.2020, pod číslom 

SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020. Prekládka plynovodu vedie 

sčasti po komunikáciách, chodníkov a zelených pásoch  vo vlastníctve mesta Handlová, ktoré neboli 

predmetom územného rozhodnutia, z uvedeného dôvodu je stavebné povolenie na prekládku plynovodu 

vydané v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo  reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 

1436/188,  v katastrálnom území Handlová tak, ako je zakreslená v situácii  a projektovej dokumentácii, 

schválenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť stavebného povolenia. 

3. Právo stavebníka k realizácii demontáže a vykonanie prekládky STL plynovodu na pozemkoch mesta 

a k nakladaniu pozemkov vo vlastníctve mesta Handlová, vyplýva zo Zmluvy o výpožičke (ďalej len 

Zmluva) uzatvorenej podľa ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, medzi mestom 

Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Žilina, ktorá nadobudla  účinnosť dňa 

23.06.2021. Predmetom Zmluvy je bezplatné užívanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Handlová, k 

potrebných k výstavbe infraštruktúry pre Obchodné centrum Handlová v rozsahu určenom grafickou 

prílohou Zmluvy, v lehote do doby právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia k Obchodnému 

centru Handlová. 

4. Rešpektovať Záväzné stanovisko mesta Handlová vydané dňa 20.09.2021, pod číslom A4-3162-

24152/2021 k projektu pre stavebné povolenie predmetnej stavby: 

1. Pred začatím prác (v predstihu min. 30 dní) požiadať mesto Handlová o vydanie povolenia na 

zvláštne užívanie miestnych komunikácií, na uzávierku miestnych komunikácií a súčasne o určenie 

dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách. 

2. K žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych 

komunikáciách doložiť projekt prenosného dopravného značenia, vypracovaný v súlade so zákonom 

č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a príslušných vyhlášok. 

3. Štartovacie a montážne jamy zriadiť v priľahlej zeleni mimo miestnej komunikácie realizované 

pretlačením, kolmo na jej os. Pri zemných prácach dodržať všetky ustanovenia podľa STN 73 3050. 

4. Pred začatím prác požiadať Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi o vydanie záväzného 

stanoviska k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií, na uzávierku miestnych komunikácií 

a súčasne o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách. 

5. Konečnú povrchovú úpravu úsekov rozkopávok vedených cez miestne komunikácie a komunikácie 

pre peších s asfaltovým povrchom upraviť v celej dĺžke úsekov rozkopávok a v celej šírke 

komunikácií; spodné vrstvy komunikácií upraviť v pôvodnom konštrukčnom zložení. Pri priečnom 

rozkope komunikácií požadujeme konečnú povrchovú úpravu vykonať zapílením asfaltu vozovky do 

vzdialenosti min. 1000 mm od oboch hrán výkopu (rýhy) v celej dĺžke. 

6. Požiadať mesto Handlová, ako vlastníka pozemku o súhlas k zriadeniu inžinierskej stavby – plynová 

STL DN 150. 

5. Záväzné stanovisko ku stavbe Obchodného centra Handlová vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

dňa 22.12.2020, pod číslom 33918/2020/SŽDD/103242. 

6. Rešpektovať podmienky stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie, ktoré vyjadril po 

posúdení PD Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, a.s. Bratislava číslo TD/PS/0340/2021/Kr, 

dňa 16.06.2021: 
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

-V súlade s  § 81  ods.2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D  je výlučným vlastníkom 

plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, a.s. alebo 

osoba  určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia. 

- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP-distribúcia Servis, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 

44/b, 821 09 Bratislava. 

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi 

investorom a SPP-D, a.s. v zastúpení pánom: Milan Kováčik, tel. č. +421 32 242 3202, e-mail: 

milan.kovacik@spp-distribucia.sk, ktorá bude  upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia 

osoby vykonávajúcej preložku. 

- Bez uzatvorenia Dohody o preložke plynárenského zariadenia, nebude možné uviesť plynárenské 

zariadenie do prevádzky. 

- V zmysle § 81 Zákona o energetike, náklady na preložku plynárenského zariadenia j povinný uhradiť ten, 

kto potrebu preložky vykonal. 

- Stavebník je povinný pri realizácii dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na 

každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské 

zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi. 

- Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na 

pozemkoch dotknutých touto preložkou a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné 

a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia. 

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo 

k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) alebo ohrozeniu ich prevádzky, alebo 

prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej 

zodpovednosti, ako aj zodpovednosť za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi  môže byť za porušenie tejto 

podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom. 

- Stavebník  je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami a inžinierskymi sieťami  

v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050, 

- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác/alebo pred začatím vykonávania iných činností, 

zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných vedení. 

- Pred realizáciou zemných prác/ alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle  www.spp-distribucia.sk (časť E-služby). 

 -V záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 100 m bezplatne. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 

508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich 

technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TTP), najmä 702 01, 702 02.  

- Stavební je povinný umožniť zástupcovi SPP-D, (pán Svetozár Lobík, tel.č. +421 32 242 3220) vstup na 

stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpisovým 

skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

nízkotlakovej (ďalej ako „NTL“)  plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakového 

plynovodu (ďalej ako „VTL“), až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to 

pokiaľ  sa jedná o výkopové, ako aj bez výkopové technológie. 

- Stavebník  je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom 

na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému 

ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim  distribučným 

plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou 

SPP-D na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť aby  prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo 

vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D. 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku 

tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť 

a odovzdať Zápis. 

- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 

Prievidza všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

-Ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia 

upraví, ktoré z vyššie uvedených VŠEOBECNÝCH  PODMIENOK a TECHNICKÝCH PODMIENOK 

splní namiesto stavebníka SPP-D. 

- Požadujeme dodržať podmienky k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

ev.č. 2076/260221/NM/IS zo dňa 8.3.2021. 

7. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii Evidenčné číslo 7165035895/30/21/BT/OS/DOK vydala 

oprávnená právnická osoba TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., pobočka Banská Bystrica dňa 27.09.2021. 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. Rešpektovať všetky 

Upozornenia na plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a plnenie požiadaviek 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

8. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, prípadné 

zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

       Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval generálny projektant:  KACC, s.r.o., 831 51 Bratislava,  

       Kadnárova 2529/44, overil:  Štefan Koczó, číslo osv. 4129*TSP*A2. 

9. Pri stavbe dodržať ustanovenia §§ 43,43b,43d,43e,43f,43g,43h,43i,47,48,49,50,51,52,53 a nasledujúce 

stavebného zákona  č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ohľadom požiadaviek na 

uskutočňovanie stavieb. 

10. Pri stavebných prácach je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 

nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

11. Stavba bude dokončená: do troch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. 

      Zhotoviteľ stavby: výberovým konaním. 

10 dní po určení zhotoviteľa stavby, oznámi investor stavebnému úradu názov a adresu spoločnosti, 

ktorá  bude  zhotoviteľom stavby. 

      Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby oprávneným pracovníkmi podľa § 45 ods.1 písm.b/    

      stavebného zákona. 

12. Začiatok stavby oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona. 

13.Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník orgánom alebo organizáciou k tomu 

oprávnenou, o vytýčení bude spísaný záznam, ktorý predloží stavebník na kolaudačnom konaní stavby. 

14. Rešpektovať znenie § 43f stavebného zákona – na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť 

stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe (vhodný stavebný 

výrobok). 

15.  Stavebník je povinný viesť podľa § 64d stavebného zákona na stavbe stavebný a montážny denník. 

16. Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu 

staveniska, ako aj podmienky ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie: 

      1. Rešpektovať Záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prievidzi, ODI zo dňa 

22.09.2021, číslo ORPZ-PD-ODI-25-166/2021: 

- križovanie pozemných komunikácií bude zásadne realizované bez zásahu do komunikácií a bez 

obmedzenia cestnej premávky v území mesta, 

- akékoľvek  rozkopávky v okolí chodníkov, zelených pásov je nutné zabezpečiť fyzickými zábranami, a to 

z dôvodu zabránenia pádu chodcov, resp. cyklistov, 

- trasa bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikácií, chodníkov a parkovísk, 

- stavebník zabezpečí, že pri prácach nebude v území ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 

- v prípade nutnosti obmedzenia premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, 

požadujeme pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát predložiť k odsúhlaseniu projektovú 

dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá bude navrhnutá podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z.z., 

- za splnenie vyššie uvedených podmienok zodpovedá príslušný projektant, príslušný stavebný úrad a cestný 

správny orgán. 
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Okresný dopravný inšpektorát  Prievidza si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný 

záujem. 

       2. Stanovisko  Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny OU-PD-OSZP-2021/022191-002  zo dňa 20.08.2021:    

Na stavbu, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce a prvým alebo druhým stupňom ochrany sa záväzné 

stanovisko k vydaniu stavebného povolenia podľa § 9 ods.3 zákona nevyžaduje, okrem činností 

vykonávaných na stavbáchm ktoré sú miestom rozmnožovania alebo odpočinku chránených živočíchov.    

       3. Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade 

s § 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa 

zákona o odpadoch.   Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby. Ku kolaudácii 

stavby predložiť vyjadrenie  príslušného orgánu odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom 

konaní podľa § 99 os.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

17. Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín vydané dňa 19.07.2021, pod 

číslom KPUTN-2021/15458-2/59511/Osw:  

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou žiadame písomne ohlásiť 

najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť 

narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

        Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov, v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca  alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác ohlásiť  nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu, prípadne 

archeologickému ústavu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí 

ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 

Z.z. archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od jeho vyzdvihnutia 

správu o náhodnom archeologickom náleze; správa obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike 

odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

18. Rešpektovať všetky podmienky vyjadrenia, ktorá bolo vydané spoločnosťou Stredoslovenská 

distribučná, a.s. Žilina, pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina dňa 10.06.2021, pod číslom 202105-SP-0219-1: 

V predmetnej  lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú 

orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto 

vyjadrenia. 

19.   Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie číslo 6612119388, zo dňa 28.06.2021: 

V danom území sa nedôjde  ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, 

a.s./DIGI SLOVAKIA s.r.o.   

Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 

je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144. 

4.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných 

trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenia sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

20.Rešpektovať podmienky stanoviska Michlovský s.r.o., UC2 Banská Bystrica zo dňa 11.05.2021, číslo 

BB-1205/2021. 

21.Rešpektovať podmienky vyjadrenia, ktoré vydala Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, 

a.s. Banská Bystrica číslo 03/7595/2021,  dňa 24.05.2021:       

      - V záujmovom území navrhovanej prekládky plynovodu  sa nachádzajú siete verejného  vodovodu 

a verejnej kanalizácie a ich zariadenia (revízne šachty, uzávery) v prevádzke StVPS, a.s. 

Pred zahájením zemných prác požiadať na zákazníckom centre v Prievidzi o vytýčenie potrubí verejného 

vodovodu, verejnej kanalizácie, ich zariadení a o odsúhlasenie trasy plynovodu. 

- Pri križovaní vodovodného potrubia s navrhovanými inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti 

všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade STN736005 „Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia“. 
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly 

zaznamenať do stavebného denníka. 
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu 

StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie. 

-V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS,a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník 

na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s. 
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné 

porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu k 

ukončeniu stavby.  

22. Vyjadrenie spoločnosti KMET Handlová, a.s.  zo dňa 10.05.2021: 

V uvedenej lokalite nemáme naše rozvody. 

23. Zabezpečiť pripomienky v stanovisku, ktoré vydal  správca rozvodov verejného osvetlenia FIN.M.O.S, 

a.s. Bratislava, číslo 2021/PL zo dňa 07.07.2021: 

 -Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO – dodržať STN 332000-5-52, STN  736110, 

STN 736005. V blízkosti rozvodov verejného osvetlenia vykonať presné vytýčenie sietí NN odbornou 

spoločnosťou na náklady investora. 

-Všetky výkopové práce v blízkosti rozvodov sústavy VO žiadame konzultovať pred  začatím so 

zodpovedným pracovníkom  MsBP Handlová s.r.o.,  zastupujúceho FIN.M.O.S., a.s. 

Akékoľvek práve týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora v jeho mene a na jeho 

zodpovednosť. 

24. Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, vzdušné a podzemné 

vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkové káble, plynu, dráhy, vedení Orange, DIGI 

FIN.M.O.S., KMET Handlová, a.s.,  HE s.r.o., a ďaľších) o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj 

nadzemných  sietí v ich správe. 

25. Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

26. Údaje o stavbe:  

      Projektovú dokumentáciu  stavby overil: Štefan Koczó, číslo osv. 4129*TSP*A2. 

      Zhotoviteľ: výberovým konaním. 

      Začiatok stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia. 

      Dokončenie stavby: do troch rokov. 

      Údajmi o stavbe bude primerane označené stavenisko. 

27. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať slovenské technické normy. 

28. Na stavenisku zabezpečiť splnenie požiadaviek § 43i stavebného zákona.  

29.Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie dotknutých pozemkov do primerane pôvodného stavu, v prípade 

vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. Úpravu komunikácií, chodníkov vo vlastníctve 

mesta Handlová bude v súlade so Záväzným stanoviskom mesta Handlová vydaným dňa 20.09.2021, pod 
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číslom A4-3162-24152/2021. O výške náhrady v prípade rozporov rozhoduje v občianskom právnom konaní 

na  návrh príslušný  súd.      

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania – neboli uplatnené. 

   

Všeobecné podmienky: 

15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti. 

Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch 

rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

V súlade s § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie, ako aj  rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 

záväzné aj pre právnych nástupcov  konania. 

 

       

 

O d ô v o d n e n i e: 

 
       Žiadateľ:  IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina, podal  

dňa: 27.04.2021, na meste Handlová, ako príslušnom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu: "Obchodné centrum Handlová, Dopravná infraštruktúra - Prekládka verejného STL 

plynovodu", na pozemku parcelné číslo  reg. C KN 4478/2, 4477/1, 1436/304, 1436/136, 1436/188,         v 

katastrálnom území Handlová. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Prízemné veľkoplošné obchodné 

centrum Handlová (OC H)“ bolo vydané dňa 18.09.2020, pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2020. Stavba prekládky plynovodu bude tvoriť infraštruktúru pre 

pripravovanú výstavbu objektu: Prízemné veľkoplošné obchodné centrum Handlová (OCH), ktorá bude 

umiestnená a realizovaná v súlade s Územným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaného mestom 

Handlová dňa 18.09.2020, pod číslom SÚ 2020/21187/2356-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

30.11.2020. Prekládka plynovodu vedie sčasti po komunikáciách, chodníkov a zelených pásoch  vo 

vlastníctve mesta Handlová, ktoré neboli predmetom územného rozhodnutia, z uvedeného dôvodu je 

stavebné povolenie na prekládku plynovodu vydané v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

Pre celú stavbu Obchodného centra bolo vydané rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona NR SR 

č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 

10.05.2019 pod číslom OU-PD-OSZP-2019/010035-028, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.07.2019, 

s výrokom, že navrhovaná činnosť Obchodné centrum Handlová sa nebude posudzovať. Navrhované 

umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným 

mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta 

Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť 

územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 

04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008, ako aj s verejnými záujmami mesta a nie je v rozpore 

so Zmenami a doplnkami č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Predmetom navrhovanej stavby je  príprava 

územia pre výstavbu Obchodného centra Handlová.      

       Mesto Handlová, ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci 

prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámilo dňa 30.06.2021 listom číslo SÚ 

2021/3004/2714-1 podľa § 39a  ods.4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie spojeného územného a 

stavebného konania líniovej stavby verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom 

štátnej správy, doručenou  podľa § 26 ods.2 zákona o správnom konaní  71/67 Zb. v znení neskorších 

predpisov spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením na oznamovacej tabuli mesta Handlová, stavebného 

úradu, web stránke mesta,  po dobu určenú správnym zákonom. Oznámenie o začatí spojeného územného a 

stavebného konania bolo doručené všetkým známym účastníkom konania podľa § 61 ods.4 stavebného 

zákona verejnou vyhláškou  dôvodu líniovej stavby a rozsiahlosti stavby, ktorá sa týka vlastníkov objektov, 

dotknutých pozemkov. Dňa 03.08.2021 vykonal stavebný úrad ústne pojednávania a miestne šetrenie 

podanej žiadosti na vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby.   

Projektová dokumentácia stavby bola preskúmaná dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami. 

Pripomienky vyjadrené v ich stanoviskách boli skoordinované v stavebnom povolení. Odborné stanovisko  
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k projektovej dokumentácii číslo 7165035895/30/21/BT/OS/DOK vydala oprávnená právnická osoba TŰV 

SŰD Slovakia, s.r.o., pobočka Banská Bystrica dňa 27.09.2021. Stavebník je v stavebnom povolení 

zaviazaný k splneniu okrem iných, aj všetkých podmienok vlastníka plynovodu, ako aj vlastníka pozemkov, 

ktoré sú výstavbou dotknuté, t.j. mesta Handlová. K vydaniu stavebného povolenia nebola uplatnená  

námietka.  K projektovej dokumentácii  stavby sa vyjadrili: mesto Handlová, Okresný úrad  Prievidza - 

odbor krízového riadenia, Okresný úrad  Prievidza - odbor SZP,  KR HaZZ v Trenčíne,  Krajský pamiatkový 

úrad Trenčín,   MsBP Handlová s.r.o., SSD, a.s. Žilina, FIN.M.O.S., a.s. Bratislava,  Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, StVPS, a.s. Banská Bystrica,  SPP-D, a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany, KMET 

Handlová, a.s., TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., pobočka Banská Bystrica. 

     Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia bol uhradený  správny poplatok, predložená projektová 

dokumentácia stavby,  Zmluva o výpožičke (ďalej len Zmluva) uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, medzi mestom Handlová a spoločnosťou IMMOBILIEN 

MANAGEMENT, s.r.o. Žilina, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23.06.2021, vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých  orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a účastníkov konania.  Podmienky a pripomienky 

dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii predmetnej stavby, vyjadrenia  účastníkov 

konania   boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia.  

      Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného  úradu s adresou: 

Mestský  úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Mária    DÁNYIOVÁ 

                                                                                           vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                           poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 
 

 

 

Rozhodnutie obdržia: 

1/    IMMOBILIEN MANAGEMENT, s.r.o. Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina    

2/    Juraj Chládecký, 010 01 Žilina, Hronská 1410/16 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

4/    MsÚ odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP Handlová 

5/    MsÚ odd. daní, majetku mesta a podnik, činnosti Handlová 

 

Na vedomie: 

6/    Júlia Mesárošová, 972 51 Handlová, MC 18/3 

7/    JD-Slovakia, s.r.o. 971 01 Prievidza, K. Novackého 502/8 

 

Elektronickou poštou: 

Okresný úrad   Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP 

KACC, s.r.o., 831 51 Bratislava, Kadnárova 2529/44 

Okresný úrad Prievidza, odbor  krízového riadenia 

Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1 

Stredoslovenská distribučná, a.s.,  010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

StVS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 
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SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

KMET Handlová, a.s. Nádaždyho 92, Handlová 

FIN.M.O.S., a.s. 831 05  Bratislava, Pekná cesta 19 

Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

PZ SR ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza 

    

 

 

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Spoločného obecného úradu v Handlovej, web stránke 

mesta Handlová a verejne prístupnej tabuli  mesta Handlová.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, 

Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7                                                  e.-mail:socu@handlova.sk                               tel:046  5477475  
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